
W przypadku zmniejszenia lub powi´kszenia znaku CE, powinny zostaç zachowane proporcje, jakie
wynikajà z zaopatrzonego w podzia∏k´ powy˝szego obrazu graficznego.

Elementy znaku CE powinny posiadaç wyraênie t´ samà wysokoÊç, która nie mo˝e byç mniejsza ni˝
5 milimetrów. 
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR ZNAKU CE

Znak CE sk∏ada si´ z liter „CE” w postaci przedstawionej poni˝ej:

930

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 12 czerwca 2005 r.

w sprawie wysokoÊci op∏at za wydanie i zmian´ Êwiadectwa homologacji

Na podstawie art. 68 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 i Nr 109, poz. 925) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wysokoÊç op∏at za:

1) wydanie Êwiadectwa homologacji:

a) typu pojazdu samochodowego, z wyjàtkiem
motocykla — 1 600 z∏,

b) instalacji przystosowujàcej dany typ pojazdu
do zasilania gazem — 1 600 z∏,

c) typu pojazdu: przyczepy, motocykla, motorowe-
ru, ciàgnika rolniczego, tramwaju i zabudowy po-
jazdu samochodowego lub przyczepy — 1 600 z∏,

d) przedmiotu wyposa˝enia lub cz´Êci pojazdów,
o których mowa w lit. a i c — 400 z∏;

2) zmian´ Êwiadectwa homologacji:

a) polegajàcej na rozszerzeniu Êwiadectwa homo-
logacji danego typu pojazdu i instalacji przysto-
sowujàcej dany typ pojazdu do zasilania gazem
— 400 z∏,

b) polegajàcej na rozszerzeniu Êwiadectwa homo-
logacji typu przedmiotu wyposa˝enia i cz´Êci
— 200 z∏.

§ 2. Rozporzàdzenie ma zastosowanie do decyzji
wydanych na podstawie wniosków o wydanie lub
zmian´ Êwiadectw homologacji z∏o˝onych po dniu
wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Infrastruktury: K. Opawski

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra In-
frastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).


